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Inleiding
De politieke partij BIJ1 is opgericht op 14 december 2016 met als doel:
De vereniging heeft ten doel op te komen voor alle mensen in Nederland op basis van het
gelijkheidsbeginsel opgenomen in artikel 1 van de Grondwet. De vereniging zet zich actief in ter
bevordering van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid voor alle mensen
middels het ontwikkelen en ondersteunen van maatschappelijke en politieke activiteiten.
We doen dit door:
• het geven van bekendheid aan de politieke doelstellingen via de media;
• het propageren van de politieke uitgangspunten zoals die in de beginselverklaring;
partijprogramma en aanvullende nota’s zijn verwoord;
• het beleggen van bijeenkomsten in binnen en buitenland;
• het deelnemen aan plaatselijke, regionale, landelijke en Europese verkiezingen;
• het onderhouden van banden met gelijkgestemde politieke partijen en organisaties.
In 2019 is een nieuw bestuur aangetreden die met dit beleidsplan de lijn voor de komende jaren
vaststelt. Er is gekozen om een beleidsplan op te stellen voor 2 jaar omdat deze 2 jaren essentieel
zijn voor de doorgroei en ontwikkeling van de partij.
Voor de huidige en komende periode staat deelname aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in
maart 2021 centraal. BIJ1 wil minimaal één en hopelijk meer zetels in de Tweede Kamer veroveren,
om zo ook landelijk te kunnen werken aan haar doelstelling van radicale gelijkwaardigheid en
economische rechtvaardigheid.
Daarnaast is uitbreiding van het ledenaantal een belangrijk doel en wordt er verder gewerkt aan het
opzetten van afdelingen in meerdere plaatsen.
Ten derde is voor het goed functioneren van de partij van
belang dat een goede en goed werkende interne organisatie
wordt vormgegeven en verder wordt geperfectoneerd.
We hebben deze doelen voor de komende jaren uitgewerkt
in sporen die de basis voor de ontwikkeling van de partij en
dit beleidsplan vormen. De verschillende bestuursleden
hebben de leiding over verschillende sporen en werken met
commissies van vrijwilligers aan het realiseren van de sporen.
In dit beleidsplan lichten we eerst iets meer toe over de
inrichting van de partij om vervolgens de verschillende
sporen voor de komende jaren toe te lichten.

2

Beleidsplan 2019 – 2021

BIJ1
De politieke partij BIJ1 is een landelijke politieke partij met afdelingen in verschillende steden. De
partij heeft een bestuur van minimaal 5 leden die verkozen worden door de leden op de algemene
vergadering.
Op dit moment worden alle taken binnen de partij uitgevoerd door vrijwilligers. De campagne
organisatie wordt in 2020 opgebouwd en zal in 2021 na de verkiezing afnemen in vorm maar zal wel
als onderdeel van de partij blijven bestaan.
De vereniging wordt aangestuurd door het algemene bestuur waarin naast het dagelijksbestuur ook
bestuursleden op de thema’s communicatie, afdelingen, kennisbureau en strategie zitten. Ook is er
een vaste plek binnen het bestuur voor de jongerenafdeling Radicaal. De partijleider heeft een
adviserende rol.

3

Beleidsplan 2019 – 2021

Inkomsten partij
In dit hoofdstuk vindt u de informatie terug over hoe de partij aan haar inkomsten komt en hoe deze
verantwoord zullen worden.
BIJ1 heeft vijf mogelijke bronnen van inkomsten:
1. Contributies van onze leden. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de leden
van de partij op de jaarlijkse ledenvergadering. Wanneer de contributie wijzigt zal dit bekend
gemaakt worden in de nieuwsbrief en de contributie mailing die de leden begin van ieder
boekjaar ontvangen. Ook is deze informatie beschikbaar op de website op de pagina lid
worden.
2. Bijdragen bezoekers bijeenkomsten. Vanuit BIJ1 worden regelmatig openbare bijeenkomsten
georganiseerd over thema’s die we als partij belangrijk vinden. Bij deze bijeenkomsten kan
een bijdrage gevraagd worden van de bezoekers om de kosten van de bijeenkomsten te
dekken.
3. Verkoop partij promotiemateriaal. Het is mogelijk om T-shirts, Hoodies en andere fanwear
van de partij te verkopen. De prijzen van deze dingen worden vastgesteld door het bestuur
waarbij vooral de kosten gedekt worden maar waar ook een bijdrage voor campagne voeren
wordt opgeteld.
4. Bijdrage van fractieleden en andere betaalde politieke functies. Onze fractieleden en andere
betaalde functionarissen maken een deel van hun vergoeding over naar de partij. Deze
bijdrage wordt vastgesteld in de ledenvergadering en is altijd naar draagkracht. Deze bijdrage
zal nooit de afdrager onder het minimumloon mogen brengen.
5. Giften en donaties. Het is mogelijk om via de website donaties te doen aan de partij. Donaties
mogen gedaan worden in geld of in natura. Deze donaties zullen bijgehouden worden in een
bestand door de penningmeester.
Binnen BIJ1 zijn er verschillende mogelijkheden om mensen te belonen voor hun inzet voor de partij:
1. De partij kan mensen in dienst nemen voor verschillende functies binnen de ondersteuning
van de partij op het gebied van partijbureau, communicatie en campagnevoeren.
2. De meeste werkzaamheden t.b.v. de partij worden gedaan door de leden op basis van
vrijwilligheid. Het is mogelijk om een vrijwilligersvergoeding beschikbaar te stellen aan de
vrijwilligers.
3. Vrijwilligers ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte kosten na overlegging van
de bijbehorende nota’s en na goedkeuring door het bestuur.
4. Specialistische diensten kunnen door het bestuur aan derden worden uitbesteed.

Nadere regels aangaande inkomsten van de partij
Contributie:
• Hoogte wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering
• Penningmeester is verantwoordelijk voor het innen van de contributie
• Het bestuur houdt een overzicht van de betaalde contributie bij
• De contributie kan jaarlijks maar ook in maandelijkse termijnen voldaan worden
• Hoogte van de contributie wordt vermeld op de website, in de nieuwsbrief en in de mailing
richting de leden
• Jaarlijks in november krijgen de leden een mailing met de hoogte van de contributie voor het
komende boekjaar
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•

Mensen moeten inzicht hebben in de hoogte van de contributie voordat ze hun
lidmaatschap bevestigen

Giften en donaties:
• Mensen mogen giften en donaties aan de partij overmaken
• Het bestuur biedt de mogelijkheid om donaties te doen via de website
• De mogelijkheid om te doneren zal opgenomen worden in de nieuwsbrief
• Donaties zullen opgenomen worden in de jaarrekening
• Bij giften tussen € 1000 en € 4500 zullen de naam en de woonplaats van de gever en het
bedrag en de datum van de gift geregistreerd worden
• Giften boven de € 4500 van zowel natuurlijke als niet natuurlijke personen zullen openbaar
gemaakt worden in de jaarrekening met naam en woonplaats van de gever
• Bijdragen in natura kunnen worden gedaan aan de partij. Een bijdrage in natura is een zaak
of dienst, op verzoek van een politieke partij aan haar geleverd dan wel door deze aanvaard,
waar geen of geen evenredige tegenprestatie tegenover staat. Het kan gaan om
bijvoorbeeld gratis een vergaderruimte of materiaal ten behoeve van een
verkiezingscampagne beschikbaar stellen. De waarde van de gift zal bepaald worden door
het bestuur aan de hand van de gebruikelijke waarde van de zaak of dienst in het
economisch verkeer is
• De bijdragen in natura moeten als volgt worden geregistreerd: vermelding van de zaak of
dienst die is geleverd met daarbij de waarde die daaraan in het economisch verkeer wordt
toegekend.
• Met de accountantsverklaring die de politieke partij bij het financieel verslag en de op te
stellen overzichten dient te voegen, kan inzicht worden gegeven in de juistheid van de
waardering van de bijdragen in natura.
• Voor bijdragen in natura gelden de drempelbedragen voor registratie en openbaarmaking.
Bijdragen in natura van € 1 000 of minder niet te worden geregistreerd.
• Wanneer donaties specifiek gericht zijn op een afdeling, zorgt het landelijk bestuur ervoor
dat deze donatie naar de afdeling
gaat.
• Bij1 organiseert eventueel fundraisers
rondom de verkiezingen om zo extra
middelen te verwerven voor de
campagne.
• We zetten in op crowdfunding om zo
extra middelen te verwerven voor de
campagne.
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Beheer en besteding vermogen
De financiele administratie van de partij wordt bijgehouden door de penningmeester en zal jaarlijks
gecontroleerd worden door de een kascontrole commissie in opdracht van de algemene
ledenvergadering en een accountant.
I. Balans met toelichting waarin de vermogensopbouw wordt verklaard
Het vermogen van de vereniging wordt opgebouwd door gelden binnen te halen. Daartoe worden
diverse activiteiten ontplooid zoals in het vorige hoofdstuk toegelicht.. De vereniging beoogt niet om
vermogen op te bouwen maar zal wel een bestemmingsreserve aanleggen voor campagnes rondom
verkiezingen.
Jaarlijks zal er, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een balans en staat van
baten en lasten van de vereniging worden opgemaakt. Deze zal worden opgemaakt door een
accountant en wordt vastgelegd in de jaarrekening. Deze jaarrekening zal gepresenteerd worden aan
de ledenvergadering.
II. Beschrijving van de wijze van vermogensbeheer en afstemming daarvan met de doelstelling en
het uitkeringsbeleid
Alle gelden komen binnen op de hoofdbankrekening van de vereniging. Op de lopende rekeningen
wordt een beperkt saldo aangehouden wat noodzakelijk is voor de exploitatie van de vereniging. Het
bedrag wat de exploitatie te boven gaat wordt regelmatig overgeboekt naar de spaarrekening van
de vereniging om daar als bestemmingsreserve voor de campagnes opgenomen te worden. De
penningmeester stelt jaarlijks een begroting op van de exploitatie van de partij en deze zal ter
goedkeuring voorgelegd worden aan de leden. Er wordt niet belegd en of geïnvesteerd in roerend of
onroerend goed.
III. Vermogen bij opheffing Vereniging
Bij ontbinding van de vereniging zal met ondersteuning van een accountant de laatste jaarrekening
opgemaakt worden.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt besteed ten behoeve van een
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de
Vereniging. Het bestuur zal met de algemene vergadering vaststellen naar welke ANBI instelling de
overgebleven baten zullen gaan.
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Sporen 2019 – 2021
Voor de periode van 2019 tot 2021 zijn 11 sporen vastgesteld om de gestelde doelstellingen van BIJ1
te behalen. Van de verschillende sporen zijn uitvoeringsprogramma’s opgesteld die maandelijks door
het bestuur geevalueerd worden op de voortgang.
De sporen zijn als volgt:
Spoor

Verantwoordelijk

1

Dagelijkse gang van zaken

Dagelijks bestuur

2

Zaken op orde, orde op zaken

Secretaris
Penningmeester

3

Financiëel versterken partij

Penningmeester

4

Afdelingen op orde en stabiel

Afdelingcoordinator

5

Communicatie professionaliseren

Communicatie
coordinator

6

Radicaal

7

Ledenbinding

Secretaris

8

Kenniscentrum

Kenniscentrum
Coordinator

9

Beginselprogramma

Bestuur geheel

10

Partijraad

Bestuur geheel

11

Tweede Kamerverkiezingen

Bestuur geheel

1 | Dagelijkse gang van zaken
De dagelijkse gang van zaken, het eerste spoor, heeft betrekking op de zaken die het dagelijks bestuur
eigenlijk iedere dag al doet. Dit zijn dingen als het betalen van de rekeningen en het beantwoorden
van de mails aan het bestuur. Hiervoor is het dagelijks bestuur (bestaande uit voorzitter,
penningmeester en secretaris) voor verantwoordelijk. We zetten in op een gestroomleinde en
accurate uitvoering van deze dagelijkse taken.
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2 | Zaken op orde, orde op zaken
Dit spoor is een doorlopende actielijn die gefocust is op het op orde brengen van zaken die
fundamenteel zijn in de organisatie van de partij. Hieronder vallen onder andere ledenadministratie,
beleidstukken en financiele processen.
3 | Financiëel versterken van de partij
Om als partij te kunnen groeien en een campagne voor de tweede kamer op te kunnen zetten is een
sterke stabiele financiele positie belangrijk. De partij heeft ongeveer 1500 leden begin 2019. Dit
ledenaantal moet groeien om de exploitatie van de partij te kunnen versteken.
Naast leden moet ook ingezet worden op meer donaties en andere mogelijkheden. Een donatie beleid
zal vormgegeven worden om vast te leggen hoe donaties binnen mogen komen en hoe deze verwerkt
worden. Een commissie zal vormgegeven worden om acties op te zetten om leden te werven en
donaties binnen te halen om een campagne mogelijk te maken.
De penningmeester zal met de
secretaris de processen vastleggen
en stappen zetten om de financiele
positie van de partij te versterken.
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4 | Afdelingen op orde en stabiel
De partij heeft in 3 afdelingen die volwaardig afdeling zijn en zal in 2019 aan de slag gaan met het
begeleiden van nieuwe kerngroepen die afdelingen willen oprichten.
In de komende jaren zal een afdelingenteam opgezet worden die onder begeleiding van het bestuur
deze verschillende groepen gaan ondersteunen om afdelingen vorm te geven.

5 | Communicatie professionaliseren
Om de communicatie te professionaliseren is het ook hier eerst nodig om orde op zaken te stellen en
zaken op orde. Denk bijvoorbeeld aan het activeren en stroomlijnen van communicatie op sociale
media en communicatie richtlijnen voor inhoud en het gebruik van de huisstijl.
Om dit te concretiseren en uit te voeren worden 2 commissies in het
leven geroepen: een strategisch overleg en een groep voor
communicatie-acties. Met vertegenwoordiging vanuit landelijk
bestuur, jongerenbeweging radicaal, lokale afdelingen in het land.
T/m einde 2019 richten we ons op het informeren van mensen en ze
betrekken bij de partij. Vanaf 2020 staat activeren ook centraal, in
aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen.

6 | Radicaal
Onze jongerenvereniging Radicaal is enthousiast van start gegaan. Op
dit moment zien we dat de jongerenvereniging die een eigen
rechtspersoon is extra ondersteuning nodig heeft om door te pakken.
Op sociale media zijn zij nog wel erg actief, maar andere vormen van
vereniging en organisatie vanuit en binnen de jongerenvereniging
blijven uit. Het bestuur vindt het voortbestaan van onze
jongerenorganisatie van uitzonderlijk belang.
We willen koersen om tegen het eind van deze periode met de nu
nog betrokken Radicaal-leden en eventuele nieuwkomers een ledenvergadering te beleggen waarin
een nieuw bestuur wordt gekozen en een nieuwe strategie, plan en koers wordt afgesproken.
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7 | Ledenbinding
Voor een partij als BIJ1 zijn de leden van groot belang. We zijn een partij die er met nadruk voor kiest
om met mensen te praten en niet over mensen. Dit zal zichtbaar zijn in onze politiek, onze politieke
vertegenwoordiging maar ook in alle lagen van de partij. Vertegenwoordiging van leden in alle
commissies, partijbureau en strategie lagen zal dan ook prioriteit zijn voor deze beleidsperiode.
Binnen alle sporen zal gekeken worden hoe we dit gezamenlijk met leden op kunnen zetten. We zullen
vacatures opstellen om leden te betrekken en representatie zal binnen deze betrokkenheid van groot
belang zijn. Het bestuur zal actief de structuur van de partij vorm gaan geven met leden.
8 | Kenniscentrum
Het bestuur vindt het van belang om het kenniscentrum (weer) op poten te zetten. De doelstelling is:
bundelen, ontwikkelen en toegankelijk maken van kennis, inzicht en oplossingen vanuit de
fundamentele kernwaarden van BIJ1. Zo zal er een kennisbank worden opgezet, een soort interne
partijbibliotheek. Ook wil het kenniscentrum inzetten op het verkrijgen van meer expertise op
bepaalde voor de partij relevante onderwerpen.
9 | Beginselprogramma
Het beginselprogramma is een manifest waarin een politieke partij de grondbeginselen van haar
politiek uiteen zet. Beginselprogramma’s geven de idealen van de partij aan, terwijl de
verkiezingsprogramma’s de concrete politiek, die de partij op een bepaald moment voorstaat,
omschrijven. Men zou verkiezingsprogramma’s kunnen
beschouwen
als
een
verzameling
praktische
implementaties van een beginselprogramma op een
bepaald moment in een bepaalde situatie. Van
beginselprogramma’s wordt verwacht dat zij enkele
decennia meegaan, en verandering van het
beginselprogramma is vaak een teken van een belangrijke
ideologische verandering van een partij.
Het idee is om een commissie in te stellen. De commissie
zal zich bezig gaan houden met het actualiseren van het
beginselprogramma. De leden van de commissie zullen
door het bestuur worden benoemd en uit hun midden een voorzitter kiezen die de vergaderingen zal
leiden. Hun voorstellen zullen door de leden van de partij op een ALV moeten worden bekrachtigd.

10 | Partijraad
BIJ1 leden die lokaal of bij een afdeling actief zijn hebben behoefte aan inspraak tussen de ALV’s door.
Ook koestert het bestuur de wil om de partij formeel verder te democratiseren. Daarom willen we in
het huishoudelijk reglement van de organisatie een nieuw democratisch orgaan opnemen: een
partijraad. Hierin zullen de leden van BIJ1 alle delen van het land vertegenwoordigd zijn.
In 2020 gaan we een start maken met vormgeven van deze partijraad.
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11 | Tweede Kamerverkiezingen
De Tweede Kamerverkiezingen liggen nog ver in de toekomst. Maar de voorbereidingen vereisen veel
tijd. Met maart 2021 als stip op de horizon werken we vanaf dit najaar al gestaag aan de
voorbereidingen. Voor de Tweede Kamerverkiezingen zullen we werken met behulp van drie
belangrijke commissies.
1) een programmacommissie: zij is verantwoordelijk voor het vormen van een
verkiezingsprogramma
2) een kiescommissie: zij is verantwoordelijk voor het vormen van een kieslijst
3) een strategiecommissie: zij is verantwoordelijk voor de strategie en het aansturen van de
landelijke communicatiecommissie in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.
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Slotwoord
Met dit beleidsplan gaan we als partij de komende twee jaar belanrijke stappen zetten richting de verkiezingen
voor de tweede kamer. Alle in dit plan genoemde sporen worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen die
maandelijks geevalueerd worden door het bestuur.
We hebben nog veel stappen te zetten om uit te groeien tot de partij die we kunnen zijn en die Nederland
nodig heeft om te komen tot een radicaal gelijkwaardige en economisch rechtvaardige samenleving.
September 2019
Bestuur BIJ1
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